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Monotypier
Ålder: Från ca. 7 år och uppåt

Jag har under flera år arbetat med den grafiska tekniken
monotypier med skolbarn, inom LSS såväl som med
pedagogisk personal. Det är en väldigt tacksam teknik
och kan enkelt anpassas till nivå och förmåga. Det är ett
sätt att introducera och upptäcka den oändliga kreativiteten som uppstår genom begränsningar.
Pedagogiska fördelar:
-Kan lätt anpassas efter ålder och förmåga.
-Man kan arbeta med olika teman såsom abstrakt, text,
geometri, färg, linjer, perspektiv osv.
-Övning i att tänka och arbeta spegelvänt.
-Att genom begränsningar i format, färg, teknik
upptäcka oändliga möjligheter och var varje elev hittar
sin främsta kreativitet och skaparglädje.
-Det går lätt att sätta igång, kort startsträcka.
-Det är en ingång till grafik och kan kombineras med
teoretiska undervising i grafisk konsthistoria.
-Teckna ”negativt” dvs börja med en färgad yta och ta
bort färgen istället för tvärtom. Man får tänka omvänt.
Det man tecknar är det som får samma färg som
pappret.
-Man kan introducera att tänka i bildserier såsom diptyk,
triptyk etc.
-Man kan öva på att vara noggrann, hålla rent och att
vara stringent och inte blanda färger osv.
-Det är väldigt roligt och ofta något som elever inte
testat innan.
Fördelar material:
-Vattenlöslig färg dvs går lätt att tvätta materialet samt
eventuella fläckar försvinner i tvätt.
-Billigt material
-Torkar snabbt

Storformattryck / monotypier
Kan anpassas till olika åldrar och funktionsmöjligheter

Denna workshop kan anpassas till olika åldrar och kan
med fördel göras med människor med olika funktionsvariationer som t.ex. sitter i rullstol eller liknande. Man
kan använda olika verktyg, tillbehör eller t.ex. sin rullstol
för att göra avtryck på tryckytan. Denna workshop
kräver minst två pedagoger.
Pedagogiska fördelar:
-Kan anpassas efter förmåga, funktionsvariationer och
ålder.
-Kan göras som “utsmyckningsprojekt” till inredning och
väggar i skolmiljön.
-Övning i att tänka och arbeta spegelvänt.
-Att genom begränsningar i format, färg, teknik
upptäcka oändliga möjligheter och var varje elev hittar
sin främsta kreativitet och skaparglädje.
-Man kan introducera att tänka i bildserier såsom diptyk,
triptyk etc.
Fördelar material:
-Vattenlöslig färg dvs går lätt att tvätta materialet samt
eventuella fläckar försvinner i tvätt.
-Billigt material
-Torkar snabbt

Potatistryck
Ålder: Från ca. 4 år och uppåt

En workshop som kombinerar grafik och botanik där
man kan lära sig om olika potatissorter, hur de växer, när
de är mogna o.s.v. Det är också en ingång till hur enkelt
det kan vara med grafik och tryck. Man kan beroende på
ålder och motoriska färdigheter experimentera med att
göra mönster i potatisen på ett väldigt enkelt sätt.
Pedagogiska fördelar:
-Kunskaper i olika potatissorter/botanik och liknande.
-En tacksam introduktion till en grafisk tryckteknik.
-Kan göras med förskoleelever.
-Kan göras som “utsmyckningsprojekt” till inredning och
väggar i skolmiljön på antingen papper eller canvas/tyg.
-Det går lätt att sätta igång, kort startsträcka.
Fördelar material:
-Vattenlöslig färg dvs går lätt att tvätta materialet samt
eventuella fläckar försvinner i tvätt.
-Billigt material
-Torkar snabbt

Japansk pappersmarmorering / Suminagashi
Ålder: Från ca. 12 år och uppåt

Ett sätt att prova på pappersmarmorering med bara
vatten och färger som inte kräver speciell avfallshantering såsom vid klassisk pappersmarmorering. En
ingång till japansk kultur och tabkesätt som kan formas
efter behov och önskemål och t.ex. kan man introducera
eleverna i hur man gör papper och dess historia.
Pedagogiska fördelar:
-Tacksamt sätt att skapa på som inte kräver kunskaper
i att kunna rita etc. vilket uppfattas som befriande för
vissa elever.
-En övning i att vara noggrann, lugn och systematisk.
-En ingång till japansk kultur och dess tankesätt.
-Kan kombineras med relevanta skolprojekt i historia,
bild, geografi och liknande.
-Leder ofta till experimationslusta.
-Övning i att tänka och arbeta spegelvänt.
-Det är väldigt roligt och ofta något som elever inte
testat innan.
Fördelar material:
-Kan hällas ut i avloppet
-Vattenlöslig färg dvs går lätt att tvätta materialet samt
eventuella fläckar försvinner i tvätt.
-Torkar snabbt

Grafisk formgivning
Ålder: Från ca. 14 år och uppåt

Denna workshop kan anpassas efter behov och önskemål
beroende på förutsättningar och var klassen/gruppen
befinner sig. Eleverna får lära sig grundläggande
kunskaper i hur man kombinerar bild och text. Förslag
på innehåll är t.ex. att eleverna får göra en A3 där
de ska förmedla något där de kan använda kamera,
illustrera, klippa ut text och bild och sammansätta detta
till en helhet. Den kan göras helt analog eller involvera
datorer och olika rit- och layotprogram beroende på
förutsättningar.
Pedagogiska fördelar:
-Eleverna får prova på ett konkret yrke och fackområde.
-Kan anpassas efter behov och förmåga.
-Bra kunskaper inför fortsatta studier.
-Bra kunskaper när elever ska presentera projekt.
Exempel på material:
-Papper och sax
-Dator
-Photoshop
-Indesign
-Kopieringsmaskin

Typografi
Ålder: Från ca. 14 år och uppåt

Futura
Univers
Frutiger
Helvetica
Garamond
ABCD
EFGHIJK
LMNOP
QRSTUV
WXYZ
ÅÄÖ

Denna workshop introducerar eleverna till formgivning
av text. Hur förmedlar man ett budskap och känsla i
utformningen av text? Eleverna lär sig grundläggande
kunskaper i vad typsnitt är och dess historia med
Gutenberg och hans rörliga typer. Vi tittar på hur
ögat läser text. Kan anpassas efter behov och t.ex.
kombineras med workshops i grafisk formgivning och
poster design.
Pedagogiska fördelar:
-Viktiga kunskaper och insikter i något som omger dem
dagligen.
-Tacksamt för de som inte tycker om att rita och måla
utan är med inriktade på text.
-Eleverna får prova på ett riktigt yrke/fackområde
Exempel på material:
-Papper och sax
-Kopieringsmaskin
Fördelar material:
-Material som inte kräver färg, renhållning och vatten
och kan således hållas i vilket klassrum som helst.

Artist’s books
Ålder: Från ca. 14 år och uppåt

I denna workshop lär sig eleverna hur dem tänker i
bokformat och sekvenser och s.k. storytelling. Man kan
även med fördel introducera storyboard och enklare
layout och dummies. Eleverna introduceras till enkel
bokbinding med nål och tråd. Workshopen kan t.ex.
kombineras med japansk pappersmarmorering och göras
över två dagar eller fler.
Pedagogiska fördelar:
-Kunskaper i hur man förmedlar en historia, buskap i
bokformat
-Grundläggande kunskaper i bokbinderi
-Introduktion till storyboard och hur man planerar en
bok.
-Kunskaper i hur man gör en enkel dummie.
-Eleverna tränas i att tänka i sekvenser och flöde.
-Eleverna får prova på fackområden såsom bokbinderi
och grafisk formgivning/konstnärskap.
Material:
-Papper / teckningar och div. underlag.
-Nål och tråd
Fördelar material:
-Material som inte kräver färg, renhållning och vatten
och kan således hållas i vilket klassrum som helst.

Poster design
Ålder: Från ca. 12 år och uppåt

Eleverna lär sig grunderna i hur man gör en poster och
hur man effektivt kommunicerar ett budskap. Hur läser
ögat och hjärnan bilder och text? Vi arbetar uteslutande
analogt med papper, saxar för att kommunicera ett
överenskommet budskap såsom t.ex. en filmposter eller
med tema från pågående skolprojekt.

CC: dou_ble_you

Pedagogiska fördelar:
-Bra kunskaper när elever ska presentera projekt.
-Eleverna får inblick i något som omger dem dagligen.
-Kunskaper i form, färg och text.
-Kan kombineras med pågående skolprojekt och teman.
-Kunskaper i hur man förmedlar ett budskap genom en
poster.
Material:
-Papper
-Sax
Fördelar material:
-Material som inte kräver färg, renhållning och vatten
och kan således hållas i vilket klassrum som helst.
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Omslagspapper med stämpeltryck
Kan anpassas till olika åldrar och funktionsmöjligheter

I denna workshopen trycker vi med antingen befintliga
stämplar eller gör egna. Innehållet kan anpassas till olika
projekt och teman eller t.ex. vid högtider eller liknande.
Denna workshop kan enkelt anpassas efter ålder och
funktionsmöjligheter och nivå på motorik. Vid önskemål
gör vi enkla stämplar i t.ex. linoleumplattor, suddigummi
eller liknande material.
Pedagogiska fördelar:
-Kan lätt anpassas efter ålder och förmåga.
-Man kan enkelt arbeta med olika teman.
-Övning i repetition, upprepning och mönster.
-Övning i att tänka och arbeta spegelvänt.
-Att genom vissa begränsningar såsom färg och format
kan eleverna upptäcka var de hittar sin främsta kreativitet och skaparglädje.
-Det går lätt att sätta igång, kort startsträcka.
-Det är en ingång till grafik.
-Man kan öva på att vara noggrann, hålla rent och att
vara stringent och inte blanda färger osv.
Fördelar material:
-Vattenlöslig färg dvs går lätt att tvätta materialet samt
eventuella fläckar försvinner i tvätt.
-Billigt material.
-Torkar snabbt.

Stop motion-animering
Ålder: Från ca. 14 år och uppåt

En otroligt rolig workshop där eleverna får lära sig att
tänka i sekvenser och hur man förmedlar en historia
eller budskap genom rörlig bild. Man kan använda lera,
papper eller annat material. Denna workshop kräver att
eleverna har tillgång till kamera, dator och filmredigeringsprogram såsom iMovie eller Final Cut Express.
Pedagogiska fördelar:
-Eleverna lär sig att tänka hur man förmedlar ett
budskap eller historia i sekvenser.
-Eleverna övar dig i att tänka i dimensionen tid.
-En rolig introduktion i hur man gör film.
-Eleverna övar sig i hur rörelse gestaltar sig i film.
-Eleverna får prova på ett riktigt yrke/fackområde såsom
animatör/animation.
-Resultatet ser ofta proffsigt utan med enkla medel.
-Eleverna får öva sig i nogrannhet och stringens.
Material:
-Digitalkameror
-Dator
-Lera, papper
-Filmredigeringsprogram
-Stativ
Fördelar material:
-Kan hållas i vanligt klassrum utan vattentillgång, avlopp
och liknande.
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